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Mulige studieretninger med 
samfundsfag A

I en studieretning med samfundsfag på A-niveau 
arbejder du med sociologiske, politiske, økonomiske og 
internationale politiske emner. Det kan f.eks. være 
fattigdom, demokrati, valgkampe og internationale kriser. 

På Solrød Gymnasium er der mulighed for at vælge 
mellem følgende studieretninger med samfundsfag på A-
niveau:  

• Samfundsfag A, Engelsk A

• Samfundsfag A, Matematik A

• Samfundsfag A, Tysk A/Fransk A

I studieretningen med samfundsfag og engelsk på A-niveau er der især fokus 
på samfundsforhold i engelsktalende lande. 

Denne studieretning henvender sig til dig, der: 
• interesserer dig bredt for samfundsfaglige forhold.
• gerne vil fokusere på det engelske sprog og på at blive klogere på 

samfundsforhold i engelsktalende lande rundt om i verden.

I studieretningen vil du bl.a. kunne arbejde med følgende emner: 
• Magt, medier og politisk kommunikation – f.eks. med fokus på Donald 

Trump
• Brexit
• USA’s udenrigspolitik efter 11. september 2001

Denne studieretning er et godt udgangspunkt for mange videregående 
uddannelser med samfundsfagligt, sprogligt og globalt fokus. 

Samfundsfag A, Engelsk A  



OVERSKRIFT
_____

I studieretningen med samfundsfag og enten tysk eller fransk 
fortsættersprog på A-niveau, får du et bredt indblik i 
samfundsforhold. Samtidigt lærer du et af de europæiske 
hovedsprog på højeste niveau. 

Denne studieretning henvender sig til dig, der:
• vil blive klogere på Europa, - politisk, kulturelt, historisk og  

sprogligt.
• vil blive bedre til dit fremmedsprog og begå dig internationalt.
• Interesserer dig for samfundsforhold i Danmark, Europa og 

resten af verden.
• Vil anvende fremmedsproget i en aktuel kontekst og forstå de 

store sammenhænge og de små forskelle

I studieretningen vil du bl.a. kunne arbejde med følgende emner:
• Europæisk samarbejde
• Immigration
• Kulturelle identiteter
• Frankrig og Tyskland i forhold til resten af verden

Studieretningen er et godt udgangspunkt for mange videregående 
uddannelser inden for samfundsforhold, handel og sprog. 

I studieretningen med samfundsfag og matematik på A-niveau er 
der mulighed for at dykke længere ned i økonomiske 
sammenhænge, modeller og statistik.

Denne studieretning henvender sig til dig, der: 
• interesserer dig bredt for samfundsfaglige emner.
• gerne vil arbejde med matematik på et højt niveau.
• har interesse i at forstå, hvordan meningsmålinger og andre 

statistiske undersøgelser bliver til.

I studieretningen vil du bl.a. kunne arbejde med følgende emner: 
• National og global ulighed. 
• Økonomisk udvikling - tal og analyser.
• Statistiske metoder og meningsmålinger.

Denne studieretning er et godt udgangspunkt for mange 
videregående uddannelser med samfundsfagligt, statistisk og 
økonomisk fokus. 

Samfundsfag A, Matematik A Samfundsfag A, Tysk A/Fransk A 



OVERSKRIFT
_____

Med en af de samfundsfaglige studieretninger i bagagen 
har du fået en bred uddannelse, der åbner mange 
muligheder for dine fremtidige valg. Det gælder bl.a.:

• Journalistik og kommunikation på RUC
• International Business and Politics (CBS)
• Jura 
• Engelsk 
• Psykologi 
• Statskundskab
• Økonomi
• Fransk
• Tysk

Beretning fra en tidligere elev
_____

Om studieretningen Engelsk A, 
Samfundsfag A

”For mit vedkommende har studieretningen 
med både engelsk og samfundsfag på A-niveau 
været årsag til, at jeg i dag har lyst til at 
beskæftige mig med samfundsrelaterede 
emner hver dag. Jeg påbegyndte i sommeren 
2016 jurastudiet på KU, som netop omfatter 
undervisning i samfundet og institutionernes 
opbygning samt alle de regler, vi til daglig lever 
efter. Derudover har engelskfaget på A-niveau 
givet mig blod på tanden til at tage et 
semester i udlandet, lige så vel som jeg rejste i 
mit sabbatår.” 

- Regitze Bech Petersen

Hvad kan du blive?
_____


